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Abstract 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi model jual - beli  berbasis ADOL - TITIP yang 

dilakukan oleh pelaku  usaha kecil  Kota Kediri yang dilandasi jiwa guyub (red:podo mlakune) saling 

percaya antara pemasok dengan pemilik toko ritel. Penelitian ini merupakan studi kasus dalam 

rangka menunjukkan model ADOL - TITIP sebagai upaya win – win solution bagi pemasok maupun 

pemilik toko. Model ini memadukan dimensi sosial (moral) dan dimensi ekonomi (rasional). Penelitian 

merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung dan wawancara mendalam kepada komunitas pelaku  usaha mikro 

di Kota Kediri. Informan dipilih dengan kriteria 5 R (Relevance, Recomendation, Rapport, Readiness, 

Reassurance)Pengamatan langsung ini akan dilakukan pada saat terjadi transaksi penyerahan barang 

dari pemasok kepada pemilik toko. Selanjutnya wawancara dilakukan terbuka untuk mengungkapkan 

transaksi model ADOL - TITIP. Hasil dari pengamatan dan wawancara mendalam pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa model ADOL – TITIP yang merubah kehadiran jumlah modal usaha dan sistem 

penjualan dengan jumlah kepercayaan. Model ini menunjukkan transaksi penjualan kebersamaan 

tanpa kredit namun tidak tunai sebagai perwujudan jiwa “guyub” (moral) berdampingan dengan 

ekonomi (rasional). Model ADOL – TITIP berusaha meningkatkan ekonomi lokal. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan gelombang globalisasi tidak dapat dibendung lagi, sehingga muncul 

kekhawatiran akan musnahnya nilai – nilai lokal yang selama ini menjadi tatanan kehidupan bagi 

masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan tidak semua nilai – nilai globalisasi sesuai dengan kondisi 

masyarakat lokal. Pada dasarnya nilai – nilai kepribadian dan sosial yang membentuk sikap dan 

perilaku para pelaku usaha kecil berbasis kearifan lokal merupakan sumber ilmu pengetahuan yang 

berkembang secara dinamis. Nilai – nilai kearifan lokal sendiri sebenarnya seringkali  melekat pada 

transaksi bisnis sehari – hari. 

Transaksi  merupakan adanya perpindahan barang atau jasa dari pihak satu ke pihak lainnya 

yang saling menguntungkan, yang memiliki pengaruh ekonomi atau bisnis. Dari transaksi tersebut 

memberi efek yang luar biasa bagi kedua belah pihak karena akan membentuk pola interaksi sosial 

sebagai konsekuensi atas transaksi tersebut. Pola transaksi sosial antara pemasok dan pelaku usaha 

ritel tradisional berbasis kearifan lokal di Kota Kediri ini merupakan pola hubungan perwujudan peran 

pelaku (role play) yang bekerja secara dinamis, yaitu hubungan saling mengetahui, saling percaya, 

jiwa guyub (red:podo mlakune). 
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Kondisi seperti ini membuat hubungan dalam transaksi bisnis menjadi lebih personal, yang 

memunculkan komitmen untuk saling mengerti dan menerima. Komitmen pemasok dan pemilik toko 

ritel ini tidak tumbuh begitu saja melainkan tumbuh sejalan dengan perjalanan waktu melalui kegiatan 

transaksi bisnis bersama, dan komunikasi yang dapat menginterpretasikan makna simbolik (atribut) 

interaksi sosial keuangannya. 

Informasi transaksi bisnis yang tersaji dari interaksi pemasok dan pemilik toko ritel 

memberikan peluang tumbuhnya hubungan yang tidak semata – mata an economic financial event , 

tetapi suatu gejala sosial dan sekaligus budaya(prasetya,2015). Oleh karena itu, dalam memahami 

interaksi bisnis pelaku usaha kecil seyogyanya tidak hanya memusatkan perhatian pada proses jual- 

belinya saja tetapi juga harus mengamati masalah interaksi pelaku – pelakunya serta pranata – pranata 

ekonomi maupun sosial yang terbentuk dari hasil interaksi itu(Wignjosoebroto,2003). 

Hubungan yang berupa transaksi – transaksi dan kejadian ekonomi lain yang mempunyai 

konsekuensi dan mempengaruhi hubungan sosial, sehingga menghasilkan pengetahuan yang berguna 

dan bermakna bagi manusia yang terlibat dalam aktifitas sosial tersebut, terutama berkaitan dengan 

persoalan mental (prasetya,2015). Sebagaimana diungkapkan oleh Ahimsa- Putra (2003) dan 

Mustafa(2008) Hubungan sosial seperti ini adalah hubungan kekerabatan pelaku usaha kecil dalam 

membuat transaksi bisnis berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan transaksi bisnis ini 

disesuaikan dengan bagaimana cara memperoleh barang tersebut (kulakan). Pemilik toko ritel 

umumnya dapat memperoleh  barang dagangan dengan tiga cara. Pertama yakni dengan memperoleh 

barang dagangan  dari pedagang perantara yang datang langsung. Kedua, pedagang  ritel membeli 

secara langsung ke produsen atau toko – toko besar. Ketiga,  barang –barang yang dijual merupakan 

hasil produksi sendiri. 

Mekanisme model “ADOL TITIP “ pemasok menitipkan barang dagangannya di toko, jika 

barang laku pemilik toko membayar sejumlah itu” merupakan cara memperoleh barang dagangan yang 

menguntungkan pedagang ritel maupun pemasok yang notabene masih menjadi pelaku usaha kecil. 

Mengapa demikian? Karena hanya dengan modal kepercayaan dan sedikit uang pedagang ritel 

umumnya mampu memperbesar usahanya dan demikian pula dengan pemasok dengan modal percaya 

dan podo mlakune dapat menjual dagangannya ke toko tanpa biaya promosi. Namun demikian, 

mekanisme seperti ini membutuhkan kejujuran dan ketertiban sebagai dasar tumbuhnya 

kesalingpercayaan kedua belah pihak 

 

Fokus Penelitian 

 Pada penelitian ini penulis berupaya untuk fokus pada model transaksi “ADOL TITIP” sebagai 

model transaksi berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari ilmu manajemen.  

 

1 
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Tujuan dan Batasan penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu untuk  memahami model transaksi “ADOL TITIP” dan 

memperkaya ilmu manajemen yang sudah ada dengan model – model kearifan lokal. Karena ilmu 

berbasis kearifan lokal sebenarnya merupakan ilmu yang tidak kalah dengan temuan para ilmuwan 

barat. Namun, penulis menyadari bahwa penulis perlu melakukan analisis mendalam terkait model 

transaksi berbasis “ADOL TITIP” agar model ini memang tepat digunakan oleh para pelaku UKM di 

Kota Kediri. 

 

TINJAUAN  PUSTAKA 

Manajemen Bisnis dan Kearifan Lokal 

 Bisnis merupakan keseluruhan aktifitas yang terorganisir dalam bidang perniagaan dan 

industri penyediaan barang dan jasa agar terpenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat memperbaiki 

kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan bisnis suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai macam 

kepentingan, baik kepentingan owner, pesaing, supplier, karyawan, konsumen, masyarakat umum, 

maupun pemerintah. Tantangan  bisnis zaman sekarang adalah Globalisasi, meskipun Globalisasi 

merupakan sebuah keniscayaan namun mau tidak mau hal ini memang terjadi. Globalisasi telah 

membuka peluang bagi negara – negara didunia untuk saling melakukan perdagangan bebas. Maka 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan manajemen bisnis yang sesuai dengan kondisi budaya lokal 

.Kearifan local (local wisdom) dapat dipahami sebagai gagasan – gagasan local yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan dan bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga 

masyarakatnya(Kartawinata,2011). Dalam konsep antropologi, kearifan local dikenal pula sebagai 

pengetahuan setempat, atau kecerdasan setempat, yang menjadi dasar identitas kebudayaan.  

Tujuan kearifan local memiliki orientasi pada aspek lahir dan batin meliputi semua aspek 

kehidupan yaitu dalam kaitannya dengan ekonomi, politik, religious, social dan sebagainya. Sementara 

itu, orientasi lahir yang mendasari budaya “luar” didasarkan pada kapitalisme, individualism, dan 

intelektualisme(Suratno dan Heniy,2009). Suratno dan Heniy(2009) menjelaskan perlunya mengkaji 

kembali apakah budaya”luar” lebih sesuai dengan kehidupan dan perlunya masyarakat memiliki 

pemahaman yang utuh terhadap kodrat atau jati diri seseorang sebagai makhluk pribadi, makhluk 

social, dan makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap tindakan   manusia harus selalu berorientasi 

pada hasil yang mampu memberikan kenikmatan secara lahir terlebih secara batin. Kearifan local 

adalah budaya luhur yang mendukung teori etika dan akan menghasilkan kecerdasan local dalam 

berkarya. 

Meliono (2011) mengungkapkan bahwa “Understanding the Nusantara Thought and Local 

Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education” kearifan lokal di Indonesia merupakan bentuk 
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ekspresi dari suku – suku yang ada di Indonesia, dimana orang – orang melakukan kegiatan dan 

berperilaku sesuai dengan gagasan yang akhirnya menghasilkan karya – karya tertentu. 

Gagasan – gagasan dari kearifan lokal tersebut dapat terwujud ke dalam berbagai bentuk, 

mulai dari kebiasaan – kebiasaan , aturan , nilai – nilai, tradisi, bahkan agama yang dianut masyarakat 

setempat. Searasubstansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai kelembagaan dan sanksi sosial, 

ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam, pelestarian dan 

perlindungan terhadap kawasan sensitif, serta bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap 

iklim, bencana atau ancaman lainnya (Tama,2012) 

Kearifan Lokal Jawa Dalam Praktik Bisnis  

 Proses sosialisasi nilai – nilai kearifan lokal dilakukan sejak anak – anak. Pada usia anak – 

anak, nilai – nilai tertentu biasanya akan mudah mengendap dibandingkan pada usia dewasa. Tidak 

hanya nilai – nilai filosofis yang disosialisasikan sejak dini, demikian jua dengan nilai – nilai utama 

dalam bidang bisnis.  

 Pada masyarakat Jawa, barangkali salah satu ungkapan yang paling populer dan merupakan 

produk kearifan lokal adalah ungkapan ”guyub rukun” , “ana rego ana rupo”, “rejeki sing ngatur 

gusti”. Hal tersebut sebenarnya sangat berhubungan dengan proses bisnis yang sudah dijalani secara 

turun temurun namun tanpa disadari bahwa hal tersebut adalah model etika bisnis. 

 Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai – nilai kearifan lokal dalam praktik bisnis juga 

banyak diwarnai oleh nilai – nilai religi. Sebagai negara dengan jumlah dengan jumlah penduduk 

muslim terbesar di dunia, nilai – nilai islam cukup mewarnai kearifan lokal dalam praktik bisnis. 

Sementara itu Setyadi (2012) melakukan penelitian nilai – nilai kearifan lokal yang terkandung dalam 

tembang Macapat bagi masyarakat Jawa. Beberapa nilai kearifan lokal dalam tembang Macapat yang 

relevan bagi praktik bisnis di Indonesia terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu klasifikasi permintaan 

dan klasifikasikan larangan. 

 Indonesia kaya akan khasanah seni dan budaya yang salah satunya berupa nilai – nilai, 

kebiasaan dan tradisi yang membentuk kearifan lokal. Banyak diantaranya berkaitan dengan tatanan 

sosial budaya masyarakat yang menciptakan keteraturan. Meski banyak nilai – nilai kearifan lokal 

yang positif bagi praktik bisnis, namun kajian – kajian yang ada lebih banyak menyoroti mengenai 

bagaimana kearifan lokal mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial – budaya dan konservasi 

sumber daya alam. Penulis yakin bahwa masih banyak nilai – nilai kearifan lokal yang penting bagi 

praktik bisnis, namun tidak banyak yang dapat penulis temukan dari berbagai literatur yang ada, tidak 

seperti halnya kearifan lokal dalam bidang sosial, budaya, dan konservasi sumberdaya alam. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. 

Etnometodologi  merupakan metodologi yang sekuler, karena kebenaran induktif semata menjadi 

kebenaran pengetahuan. Secara normatif , etnometodologi dapat didefinisikan sebagai studi tentang “ 

......everyday activities asa members method for makng those same activities visibly – rational – and 

reportable – for – all- practical- purpose i.e. “accountable” as organisations of  commonplace 

everyday activities”. Jadi , fokus studi etnometodologi adalah aktivitas yang bersifat rutin dan merujuk 

pada aktivitas keseharian kelompok bukan individu ( Garfinkel dalam Kamayanti,2015). 

 

Kehadiran Peneliti 

 Pada penelitian ini peneliti yang bertindak sebagai seorang etnometodologis langsung menjadi 

participant observer agar dapat langsung memperoleh bentuk aktivitas dan merelasikannyalangsung 

dengan indeksikalitas dan refleksivitas.  

 

Lokasi Dan Subyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini lokasi yang diteliti berada di Kota Kediri, yang mana Kota Kediri 

memiliki banyak sekali pelaku usaha kecil. Yang mana subyek dalam penelitian ini adalah para pelaku 

usaha kecil, toko ritel tradisional.  

 

Pemilihan Informan 

 Informan dalam penelitian kualitatif merupakan aspek yang paling penting. Oleh karenanya, 

penting sekali untuk memilih informan sesuai dengan kriteria berikut ini: 

1. Relevance 

Yang dikatakan relevance dalam penelitian ini berarti informan terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Recomendation  

Disini informan didapat atas dasar rekomendasi dari orang – orang yang terpercaya. 

3. Rapport  

Untuk menggali informasi lebih dalam, maka sebagai peneliti harus  memastikan apakah 

informan bisa dekat dengan peneliti atau tidak. 

4. Readiness  

Informan dalam penelitian kualitatif harus benar – benar dipastikan siap diwawancarai. 

5. Reassurance  

Informan yang diambil benar – benar bicara sesuai dengan kebenaran. 
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Sumber Data 

 Sumber data merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Pentingnya data untuk 

memenuhi dan membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang mana data didapat 

dari informan langsung dan untuk melengkapi data dari informan, peneliti juga mencari informasi 

berupa dokumen – dokumen grafis, foto – foto, rekaman, video. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya: 

1. Observasi 

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan dan yang sistematis terhadap gejala – gejala 

yang diteliti. 

2. Wawancara mendalam 

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini merupakan alat rechecking atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dengan tanya – jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa pedoman wawancara, yang mana 

dalam hal ini pewawancara dan informan dapat terlibat dalam kehiduppan sosial yang relatif 

lama. 

3. Dokumentasi  

Dalam kegiatan penelitian ini , peneliti mengambil data berupa catatan, gambar, buku agenda, dan 

sebagainya terkait manajemen bisnis berbasis kearifan lokal 

 

Tahapan Analisis  Dan Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Dalam mempelajari aktivitas keseharian yang disepakati bersama anggota kelompok, 

Grafinkel menetapkan tiga tahap analisis yaitu : 

1. Tahap pertama : Analisis Indeksikalitas 

Tahap ini merupakan tahap untuk mencari dan memahami tema yang disetujui oleh kelompok 

pelaku usaha kecil. Pada tahap ini peneliti akan membuat indeks – indeks tema melalui 

ungkapan maupun bahasa tubuh pelaku usaha kecil. 

2. Tahap kedua : Analisis Refleksivitas 

Setelah peneliti melakukan pengamatan dan menemukan ekspresi indeksikalitas, maka penulis 

akan menelaah refleksivitas dari ekspresi tersebut. Hal ini akan ditampilkan pada kertas kerja 

seperti berikut : 
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Tabel 3.1 Kertas Kerja Pencarian Kesepakatan Umum (Common Understanding) 

Informan Percakapan (Interaksi) Pemahaman Bersama 

(Implisit) tentang interaksi 

1.Informan 1 

2. Informan 2 

3.dst 

1........... 

2........... 

1........... 

2...... 

 

3. Tahap ketiga : Analisis Aksi  Kontekstual 

Tahap ketiga studi etnometodologi dalam penelitian ini adalah mengungkapkan aktivitas 

keseharian bersifat praktis yang dapat dikenali (recognizable) da dapat dilaporkan (visible). M 

ahkota penelitian etnometodologi adalah suatu penjelasan tentang keteraturan dan keterkaitan 

antara ekspresi indeksikalitas, rasionalisasi atas ekspresi indeksikalitas dan akan berakhir pada 

sebuah aksi indeksikalitas. Hal ini akan terlihat seperti gambar dibawah ini : 

Gambar 3.1 Order antara ekspresi dan aksi Indekskalitas 

 

4.Tahap keempat : Penyajian Common Sense Knowlwdge of Social Structures 

 Penelitian ini bermuara pada pemahaman pola struktur sosial. Mengapa pelaku usaha kecil melakukan 

model Adol – Titip ?. Dari  etnometodologi ini kami peneliti akan mendapatkan gambaran tentang 

indeks yang dilakukan dalam keseharian dan kesepakatan komunitas. Dari hasil gambaran ini, 

pemahaman relasi indeks dan refleksivitas akan mengungkap aksi indeksikalitas yang terbentuk. 

Akhirnya pemahaman ini akan mengarah pada budaya umum. Jadi jelas bahwa model transaksi 

berbasis kearifan lokal  dapat dilakukan pada dunia usaha dan bisa dimasukkan dalam model 

pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model ADOL – TITIP :  Win – Win Solution Bagi Pelaku Usaha Mikro  

 Adol –Titip merupakan model interaksi penjualan dari pemasok kepada pemilik toko ritel 

dengan mekanisme “ Nitip barang jualan, bayar kemudian”. Mekanisme ini menumbuhkan 

kesalingpercayaan yang kuat bagi kedua belah pihak. Kesalingpercayaan seperti ini membuat masing 

ekspresi indeksikalitas 
organisasi

rasionalisasi (studi 
refleksivitas)

aksi indekskalitas 
organisasi
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– masing pihak mendapatkan keuntungan. Model ini mirip dengan model konsinyasi yang sudah 

dilakukan oleh beberapa pelaku UKM yang mensupply barang ke toko ritel modern, namun yang 

membedakan adalah interaksi sosialnya (dimensi moral). 

 Perhitungan penitipan barang ini didasarkan pada model adol – titip penjualan barang dari 

pemasok kepada pemilik toko ritel. Model ini telah menumbuhkan kesalingpercayaan, kekeluargaan. 

Pada model ini pemasok datang seminggu sekali ke toko ritel tradisional, apakah dagangannya laku 

atau tidak . 

 Transaksi dagang dengan model Adol –Titip menunjukkan realitas sosial dan ekonomi 

kepercayaan antara pemasok dan pemilik toko ritel tradisional dalam “menitipkan” barang dagangan 

untuk dijual. Realitas ini didasarkan pada kepercayaan personal untuk tetap mendapatkan keuntungan 

bagi kedua belah pihak. Penjelasan ini merujuk pada ungkapan Bu Siti sebagai berikut : 

 “Wes penak ngene ae mbak, dari pada di dep (red:jual)dewe.Ngene ki t titipne nggene 

kholis,aku yo iso leren, yo sek bathi (red:untung)(indekskalitas). Pokok podo mlakune. Engko regane 

yo t sudo 500(refleksivitas). 

 “Enak begini saja mbak, daripada saya jual sendiri, yang begini barang saya titipkan ke toko 

kholis, saya bisa istirahat dan masih dapat untung. Yang penting sama- sama jalan, nanti harganya 

dari saya, saya kurangi 500”. 

 Penyerahan kepercayaan tersebut membuat transaksi bisnis tidak lagi kaku. Mengapa 

demikian? Karena kewajiban pembayaran  hanya dihitung berdasarkan jumlah barang yang laku 

terjual. Interaksi hubungan patron – klien yang saling menguntungkan, karena barang yang dijual oleh 

pemilik toko ritel dipastikan akan terjual, namun waktu penjualannya yang tidak bisa dibatasi. Hal ini 

seperti yang dinyatakan oleh Mas “A” sebagai berikut : 

 “Ngeten niki kulo nggih alhamdulillah rotine pun lancar, saget titip adol teng toko- toko 

kathah. Lek mboten dititipne kulo nggih rodok abot lek sadean(indekskalitas). Mergine lek usaha alit 

ngeten niki mboten saget promosi kados barang – barang dugi pabrik gede teng TV. Kulo percoyo 

mawon teng toko-toko, kog yo nggih alhamdulillah podo lancar. Seminggu pindah mesti kathah telas 

e. Tokone nggih mboten ruwet og, lek adol 1000 saking kulo nggih 900”(refleksivitas).  

 “Seperti ini Alhamdulillah jualan roti saya lancar, bisa titip jual ke banak toko. Kalau tidak 

dititipkan, kerjaan saya ya berat. Karena kalau usaha kecil seperti ini, tidak bisa promosi seperti 

barang –barang dari perusahaan besar yang di TV. Saya percaya saja dke pemilik toko – toko itu, 

alhamdulillah sama- sama lancar. Seminggu sekali pasti banyak habisnya. Pemilik toko juga tidak 

bermasalah kog, kalau jual 1000 dari saya 900 rupiah. 

 Kepercayaan dari penjual semacam ini ternyata mampu sama-sama menjadikan usaha berjalan 

beriringan. Kondisi seperti ini membuat pemilik toko ritel tradisional mengandalkan kepercayaan 

personal untuk mendapatkan barang dagangan. Transaksi kepercayaan tersebut berlanjut kepada 
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membangun relasi sosial antara pemasok dan pemilik toko ritel tradisional untuk menjaga 

keberlangsungan hubungan dagangan. Relasi sosial ini menunjukkan persaudaraan erat yang terus 

dijaga, disamping terjualnya barang dagangan. Senada dengan hasil penelitian Mustafa (2008) dan 

Hasan (2014) yang menyatakan bahwa PKL dan Pemasok barang sebagai satu kesatuan rantai bisnis 

yang saling membutuhkan dilandasi kepercayaan atas barang yang diambil tersebut. Bagi PKL kondisi 

ini merupakan cara membeli barang dagangan yang sangat menguntungkan. Dengan hanya bermodal 

kepercayaan dan sedikit uang jaminan mereka dapat berdagang. 

 Hubungan kerjasama seperti ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihartini 

(2003), Endraswara (2011), Prasetyo(2012) dan Zalshabila (2012). Mereka menyatakan bahwa 

perilaku saling membantu (rukun) menjaga keselarasan dan keharmonisan sosial orang jawa. 

Hubungan ini tetap terjaga sampai sekarang karena pemilik toko ritel tradisional dan pemasok telah 

saling mengetahui, dan menyadari bahwa aktivitas berjualan ini tidak setiap hari menghasilkan 

keuangan, sehingga rasionalitas untung – rugi tidak mengakhiri sikap mereka untuk saling membantu 

dan tahu diri. 

 Rasionalitas untung – rugi dan maksimalisasi usaha teraktualisasi dalam batas – batas adalah 

“tidak segala hal dengan serta merta dimaknai dalam pencatatan dan hitungan  rumit untung –rugi” 

(Whedy,2015) 

 

SIMPULAN 

 Hasil penelitian ini menunjukkan model “Adol-Titip” menjual dengan menitipkan dengan 

dilandasi kesalingpercayaan. Seiring perkembangan ekonomi global, persaingan pasar yang demikian 

kuatnya, model “Adol-titip” membantu untuk memperkuat ekonomi pelaku usaha mikro dan pemilik 

toko ritel tradisional. Meskipun tidak dipungkiri model “Adol- Titip” sendiri mirip sekali dengan 

model konsinyasi namun pada pengamatan penulis, subjek dalam penelitian ini tidak mengenal model 

selain “Adol-Titip”. Dan didalam model ini tidak ada pencatatan apapun terkait transaksi, yang ada 

hanyalah kepercayaan. Kejadian seperti ini telah terjadi terus – menerus tanpa ada perasaan khawatir 

adanya kecurangan baik pemilik toko ritel tradisional dan pemasok. Sikap ini terbangun secara baik 

dan mempengaruhi kemampuan usaha untuk meningkatkan penjualan. 
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